
           

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  รวม     2,647,000  บาท 
 
งบด าเนินการ                     รวม     1,731,000  บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ                 รวม     1,111,000  บาท 
ค่าใช้สอย             รวม        780,000  บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน    400,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างสูบน้ า  ค่าจ้างเหมารื้อ
ลอกคู ระบายน้ า   ค่ า เบี้ ยประกันภัยรถยนต์ ราชการ  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552          
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  

     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน  200,000  บาท) 
     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  200,000  บาท) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ    จ านวน    350,000  บาท 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น  ดังนี้ 

  1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                         
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84) 

 2. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมก าเนิดสุนัข            
และแมว   

     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82) 
 3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์       

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82) 
 4. ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ   
     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 105) 



 5. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมของคณะกรรมการผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอยจ าหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการตลาด                   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 104) 

 6. ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย  น้ าใส  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67) 

     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน   150,000  บาท) 
     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน   200,000  บาท) 

(3) ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน    30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

ค่าวัสดุ                      รวม       331,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน          จ านวน   5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                    
27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง           จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน     20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(6) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น          จ านวน   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559  

     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน  50,000  บาท) 
     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  50,000  บาท) 
 
 
 



(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         จ านวน   100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่          
27 มิถุนายน  2559  

     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน   50,000  บาท) 
     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน   50,000  บาท) 

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร           จ านวน    40,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(9) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย         จ านวน      10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง          จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงอ่ืน ๆ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



(11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ           จ านวน    1,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่            
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค           รวม       620,000   บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า           จ านวน    600,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์ ฯลฯ  
     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน  300,000  บาท) 
     (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  300,000  บาท) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา           จ านวน     10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ าประปา ห้องน้ า ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์ ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน       2,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม         จ านวน      8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

งบลงทุน              รวม      916,000  บาท 
3.หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม      916,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์              รวม        30,000  บาท 

(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จ านวน     30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่นเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ และ               
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ ในความดูแลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตามความจ าเป็น  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  



  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม      886,000   บาท 

(1) ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค              จ านวน   866,000  บาท 
 1)  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5                  จ านวน      866,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพเดิมปรับเปลี่ยนเป็น

อาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และส านักงานเทศกิจ โดยการ
กั้นห้องกระจกด้านหน้าและด้านใน ทาสีอาคารและฝ้าเพดาน ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (BTU.)  จ านวน 5 
เครื่อง พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี  2560-2565  ล าดับที่ 5 หน้า 104 ) 

      (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            จ านวน    20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแล
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดนัดเกษตรกรต าบล
บ้านสิงห์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจ าเป็น  ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  


